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Kære Astrid

3. februar 2020

Furesø står i en særdeles vanskelig økonomisk situation med udsigt til at
blive ramt både af ændrede udligningsregler og et ændret tilskud til
afvikling af vores store gæld på 2,3 mia. kr. fra Farum-tiden. Mere end
20 pct. af kommunens samlede budget anvendes i dag til bidrag til
udligningssystemet og afvikling af den historisk betingede store gæld.
Øges denne belastning vil det være en alvorlig trussel mod Furesøs
udvikling.
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Furesøs bidrag til udligning
De seneste 10 år er Furesøs bidrag til udligningssystemet øget med mere
end 100 pct. fra 160 mio. kr. i 2009 til 323 mio. kr. i 2019. I samme
periode er vores beskatningsgrundlag alene øget med 30 pct.
Vi får i 2019 og 2020 et midlertidigt tilskud på 37 mio. kr. som
kompensation for de ændrede tekniske opgørelsesmetoder for
udlændinges uddannelsesbaggrund og seniorer. Vi finder, at de ændrede
opgørelsesmetoder er højst tvivlsomme. Ikke desto mindre bliver vi i
2021 ramt fuldt ud med en yderligere økonomisk belastning på 37 mio.
kr. til følge.
I regeringens udkast til en udligningsreform står vi til at skulle bidrage
med yderligere 7 mio. kr. til landsudligningen ud over det nuværende
niveau. Samlet kan vi således i 2021 se frem til en ekstra årlig udgift på
udligningsområdet på 44 mio. kr. oven i de 323 mio. kr., som vi bidrog
med i 2019.
Vi kan dermed konstatere, at vi i Furesø også fremover skal betale et
meget højt udligningsbeløb - herunder til kommuner, der har et lavere
skatteniveau og et højere serviceniveau, end vi har i Furesø. Det finder vi
ikke rimeligt, bl.a. i lyset af vores demografiske udfordringer og i lyset
af, at Furesøs andel af almene boliger ligger langt over
landsgennemsnittet.
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Forslag til justering i udligningsparametre
Specielt er det skævt, at kommuner med et meget højt provenu for
selskabsskatter ikke skal bidrage mere til udligningssystemet. Vi vil
derfor foreslå, at den andel af en kommunens provenu fra selskabsskatter,
der ligger over eksempelvis 50 pct. af landsgennemsnittet, indregnes med
75 pct. i udligningssystemet. På den måde vil der fortsat være et
incitament til at tiltrække virksomheder, men vi undgår en urimelig
favorisering af de kommuner, der af historiske grunde har meget store
virksomheder liggende.
Ni kommuner modtog i 2018 mere end resten af kommunernes samlede
indtægter fra selskabsskat. Hvis der fremover - som foreslået - vil ske en
yderligere reduktion i udligning af selskabsskatter, så har vi vanskeligt
ved at se, at det understøtter regeringens mål: ’Borgerne skal ikke opleve,
at kvaliteten af velfærden er helt forskellig fra kommune til kommune.’
Vi er ligeledes betænkelige ved, at de demografiske kriterier indgår med
så begrænset en vægt i udligningssystemet. Vi vil foreslå, at antallet af
børn og seniorer vægtes højere for at sikre muligheder for at afholde de
udgifter, der knytter sig til en ændret demografi. Vi har beregnet, at vi
med de nuværende vægte vil blive underkompenseret med knapt 100
mio. kr. om året i forhold til de stigende udgifter, som vi de kommende år
må forudse på ældreområdet.
Furesøs store gæld
Furesø blev født med Danmarkshistoriens største kommunale gæld på
samlet 3 mia. kr. De seneste 10 år har vi betalt 700 mio. kr. af på gælden,
afviklet særskatten i Farum og skabt en positiv befolknings- og
erhvervsudvikling i kommunen. Dette er vi lykkedes med, fordi vi de
seneste 10 år bredt politisk har kunnet stå sammen og gennemført
besparelser og effektiviseringer for sammenlagt mere end 350 mio. kr.
Gælden, som nu er på 2,3 mia. kr. er stadig en møllesten om halsen.
Hvert år betaler vi 123 mio. kr. i renter og afdrag. Det er mere end vi
bruger på hjemmeplejen og hjemmesygepleje, og mere end prisen for
pleje på Furesøs fire plejecentre.
Vores særlige tilskud til gældsafvikling omlægges fra og med 2022, hvor
vi kan se frem til mere end en halvering af tilskuddet, som i dag er 80
mio. kr. årligt.
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Gælden fra Farum-tiden blev skabt før kommunesammenlægningen og
udspringer af helt særlige omstændigheder, der efterfølgende er blevet
dømt ulovlige ved domstolene. De store årlige udgifter til at afvikle
gælden må indgå i vurderingen af Furesøs samlede situation.
Der må findes en model for at afbøde konsekvenserne - eksempelvis
gennem en bredere definition af anvendelsesmuligheder i den nye pulje
til særligt udfordrede kommuner i hovedstadsområdet, så kommuner med
store historisk betingede udfordringer også får støtte fra puljen. Furesøs
gæld er pr. indbygger 61.996 kr. (regnskab 2018). Ser man på
hovedstadsområdet uden Furesø, er gennemsnittet 10.516 kr. pr.
indbygger. Vi er også åbne over for andre tilskudsmuligheder. Det kan fx
blive aktuelt at indgå en særskilt aftale i relation til gældsafvikling,
låneomlægning m.v.
Opsamling
Vi har arbejdet hårdt for at få Furesø til at fungere på trods af den
ekstremt store gæld, den differentierede skat og de store politiske og
administrative udfordringer, som kommunen blev født med.
Vi oplever, at de stigende udgifter til udligning og gældsafvikling i meget
stor udstrækning vanskeliggør dette arbejde. Samlet kan den økonomiske
ekstrabelastning af øget udligning og reduceret tilskud til gældsafvikling
ramme Furesø med yderligere knapt 100 mio. kr. om året. Vi vil i givet
fald nærme os en situation, hvor 25 pct. af kommunens samlede budget
går til udligning og gældsafvikling. Det vil vi ikke kunne håndtere uden
meget alvorlige serviceforringelser. Vi anmoder derfor om, at regeringen
har disse udfordringer for øje, og at der findes en løsning, som sikrer en
bæredygtig økonomi også i Furesø.
Jeg mødes gerne med dig når som helst og forklarer vores særlige
udfordringer.
Venlig hilsen

Ole Bondo Christensen
Borgmester
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